
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                            за 14 листопада 2017 року 

м. Кропивницький 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

14 листопада під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Михайла Бєжана відбулося 

засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав 

споживачів. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації. 

Розглянуті питання: про реорганізацію та внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263, від 27 червня 

2017 року № 993 («Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради», «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263»); про залучення 

кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення 

енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення             

в м. Кропивницькому»; про надання згоди на участь Кіровоградської міської 

ради у проектах Європейського Банку Реконструкції та Розвитку; про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради   від 15 березня 2017 року № 847 

«Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

звʹязку у м. Кропивницькому на 2017 рік»;  про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради 29 березня 2016 року № 150 «Про створення 

комунального підприємства «Електротранс» Кіровоградської міської ради», 

затвердження Статуту та передачу матеріальних цінностей». 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 14 листопада під головуванням заступника міського голови з питань 

виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулось засідання комісії з 

проведення огляду-конкурсу студентських гуртожитків. В конкурсі брали 

участь 6 гуртожитків навчальних закладів міста. Члени комісії підвели 

підсумки огляду-конкурсу, результати якого будуть оголошені 17 листопада 

2017 року, під час зустрічі міського голови А. Райковича та секретаря міської 

ради А. Табалова зі студентською молоддю. 

 

14 листопада начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про вивезення опалого листя; про тепловий 
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режим у спортивних закладах; про хід інвентаризації; про підготовку річних 

звітів за формою 5-ФК; про підготовку інформації для визначення рейтингу 

спортивних закладів; про роботу ветеранської організації та інші. 
 

14 листопада начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна 

провела нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за 

місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз проведених заходів за 

минулий тиждень, в тому числі до Дня української писемності та мови; про 

підготовку та організацію заходів до Дня гідності та свободи; про контроль за 

відвідуваністю груп в гуртках і секціях, температурним режимом, санітарним 

станом прилеглої до клубів території та протипожежною безпекою. 

 

Діалог влади з народом 

 

14 листопада заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулися 7 заявників з питань: підписання 

документації стосовно пайової участі та землекористування. 

   

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

 14  листопада в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Скіф» – перегляд відеоролику на тему: «Безпека 

дорожнього руху»; ДЮК «Мрія» – спортивно-розважальну програму «Сила та 

здоров’я»; ДЮК «Вогник» – вікторину до дня народження Діда Мороза. 

 

 Питання соціально-економічного стану 

Інвестиції 

 14 листопада у Кропивницькому офіційно оголошено про старт 

програми «Доступне тепло», яку реалізують  спільними зусиллями міська рада 

та НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Кіровоградгаз»  за підтримки програми 

Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) IQ energy. Про це було 

повідомлено під час прес-конференції заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна, заступника директора 

Департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" О.Хабатюка, 

голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" О.Гладкого, заступника директора 

програми IQ Energy В.Шимкіна та керуючого відділенням ОТР Banka у              

м. Кропивницькому А.Жосана.  
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Цивільна оборона 

14 листопада управлінням з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення за участі заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби проведено навчання                               

з представниками закладів освіти та охорони здоров’я міста, в яких                                          

з 15 листопада по 19 грудня 2017 року будуть проводитися виміри 

середньорічної еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222, 

щодо правил встановлення пасивних трекових радонових накопичувачів.  

Охорона здоров»я 

14 листопада заступник начальника управління охорони здоров'я 

Лариса Кудрик провела нараду з керівниками лікувально-профілактичних 

закладів комунальної власності міста та міськими позаштатними 

спеціалістами - інфекціоністом та епідеміологом, з питань: про заходи щодо 

профілактики та боротьби з грипом та ГРВІ; про стан вакцинації, надання 

медичної допомоги в період підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ, 

готовність лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста 

до надання медичної допомоги в період епідемії грипу та  ГРВІ. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        А.Бондаренко 
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